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1 Fear of Missing Out, Prospect Theory e Eco-
nomia Comportamental

Com a recente “escalada” no número de casos do Coronav́ırus, as bolsas glo-
bais tiveram uma péssima semana. As coisas não foram diferentes no nosso
Ibovespa: as quedas alcançaram 7% na última quarta-feira e fizeram seu quinto
dia de queda seguido hoje. Nada que seja muito incomum para quem trabalha
diariamente com renda variável, mas certamente é uma situação que incomoda.
Resolvemos escrever um pouco sobre comportamento humano durante essas
quedas.

Diante disso, há vieses comportamentais muito claros a serem percebidos
nos investidores, principalmente naqueles mais novos. Muitos deles, ao verem
suas carteiras negativando impiedosamente, se deparam com os seguintes pen-
samentos: “e se amanhã subir?”; “vou comprar mais, acho que amanhã repica
pra cima”; “se eu vender agora e a bolsa subir logo em seguida, vou acabar
comprando mais caro do que vendi”. Certamente alguns leitores acabam de se
reconhecer em determinados comportamentos.

Mais ainda, temos a certeza de que, naqueles dias áureos do Ibovespa (que
levou a bolsa de 90 a 120 mil pontos), muitos de vocês adotavam algumas
posturas cautelosas do tipo: “agora subiu demais, vou comprar put ou vender
minhas ações”; “bateu na resistência, tem que corrigir”. Saiba que tudo isso é
perfeitamente normal e já foi modelado economicamente mais de uma vez...

O conceito de “Fear of missing out”, ou seja, numa tradução grotesca, “medo
de perder (ou ficar de fora)”, nada mais é do que um comportamento comum do
ser humano de ter aversão a perdas. E, quando nos referimos a perdas, também
estamos avaliando o caso de, por exemplo, a bolsa subir logo depois de você
vender todas suas ações. É o reflexo do arrependimento por não ter feito algo
(no caso, estar posicionado em bolsa).

Existe uma vasta literatura em experimentos comportamentais, que vão
desde resultados de day-trading até reclinar ou não a poltrona do avião.
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Hoje, traremos aqui uma teoria de Kahneman e Tversky, que foi publicada
na Econometrica, em 1979: a Prospect Theory (ou “Teoria da Perspectiva”). A
teoria, é, em definição, muito simples, e pode ser escrita em três tópicos:

• Existe um ponto de referência mutável que altera a forma como as pessoas
tomam decisões

• O ser humano é cauteloso quando está ganhando.

• O ser humano é otimista (ou mais ousado) quando está perdendo.
É fácil pensarmos em alguns exemplos disso. Jogadores inexperientes de

Cassino, por exemplo, ao se depararem com grandes perdas, costumam apostar
ainda mais, na esperança de recuperarem aquilo que perderam anteriormente.
Na bolsa, isso é bastante comum no “day-trade”: a pessoa leva uma perda
razoável, se incomoda com aquilo, acaba por se alavancar e, no otimismo de
conseguir recuperar tudo, acaba perdendo ainda mais.

Ao longo da semana, fizemos alguns experimentos de “expected utility” (mos-
trando incosistências nas decisões humanas) em nosso Twitter (ver @UFMGFi-
nance). Agora, vamos demonstrar um experimento clássico de Prospect Theory
aqui.
Exemplo 1 Imagine que você é um médico que, apesar de muito bem-intencionado
e de bons prinćıpios, trabalha para uma ditadura. Essa ditadura trabalha com
armas biológicas e, num determinado momento, uma delas escapa, colocando
todo o laboratório em risco. A arma biológica é um v́ırus de alto contágio e le-
talidade moderada. A ditadura, então, resolve isolar o laboratório por completo
e você é o responsável por tomar as decisões que salvarão ou matarão todas as
600 pessoas que estão confinadas no laboratório.

Na primeira situação, você consegue desenvolver uma espécie de vacina, que,
apesar de ter 100 % de ı́ndice de cura, funciona em 200 das 600 pessoas que
estão no grupo (as outras 400 pessoas ficam em standby, por enquanto). No
entanto, existe uma segunda possibilidade que envolve uma outra vacina, sob a
qual você ainda não sabe muito. A única coisa que você sabe sobre essa segunda
vacina são as probabilidades: você tem 1/3 de chance de salvar os 600 e 2/3
de chance de matar todos eles. Ou seja, essa segunda vacina tem o dobro da
probabilidade de matar do que salvar. Veja o esquema abaixo para entender
melhor:

1
3

2
3

Todos morrem

Salva 600

Salva 200
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Ok, agora vamos para a segunda situação. As 600 pessoas continuam con-
finadas, mas, agora, a sua situação é mais delicada. O governo ditatorial, te-
mendo que a doença saia do laboratório, lhe impôs um ultimato: ou você decide
por matar 400 pessoas lá dentro (e continua testando vacinas nas outras 200,
ainda mais confinadas), ou você testa aquela mesma vacina duvidosa do último
experimento, com 1/3 de probabilidade de cura total das 600 pessoas e 2/3 de
probabilidade de matar todos os confinados. Veja a modelagem abaixo:

1
3

2
3 600 morrem

0 morrem

400 morrem

Espero que você já tenha feito suas escolhas. Nós aplicamos esse experimento
em alguns alunos de Medicina de faculdades aqui de Belo Horizonte e o resul-
tado apontou para exatamente o que esperávamos: aversão ao risco derivado de
cautela nos ganhos e otimismo nas perdas para a maioria dos estudantes. Mas,
como assim?

Note que o resultado de ambas as situações, em termos matemáticos, é exa-
tamente o mesmo! O que muda é o “ponto de referência”, isto é, na primeira
situação, você aparenta estar “ganhando”, afinal, você tem a chance de sal-
var 200 pessoas e não quer se arriscar na loteria de poder matar todas. Esse
resultado, por si só, demonstra cautela e aversão ao risco.

Na segunda situação, por sua vez, o governo ditatorial lhe impôs um ultimato
e você se sentiria o responsável pelas 400 mortes diretamente. Sendo assim, a
maioria das pessoas opta por tentar a sorte na loteria, na esperança de conseguir
fazer com que ninguém morra.

Ou seja, qual nossa sugestão para vocês? Tente se livrar um pouco desses vi-
eses comportamentais que você tem por natureza humana. Estude suas posições
com base nas teorias financeiras que são de seu agrado e deixe de lado o pen-
samento de “vou aportar mais, a bolsa já caiu muito”. Lembre-se que acertar
topos e fundos é imposśıvel e a bolsa pode se manter irracional por mais tempo
do que você pode se manter solvente.

Pois bem, fizemos aqui nossa divulgação cient́ıfica para que você, nosso leitor,
conhecesse um pouco de uma das mais famosas teorias econômicas, publicada na
Econometrica. Gostaŕıamos de poder apresentar um pouco da parte matemática
que define a Prospect Theory, mas teŕıamos antes que apresentar, formalmente,
conceitos de utilidade esperada e “Rank-Dependent Utility”, coisas que faremos
caso vocês queiram. Pra quem tiver curiosidade, fica aqui abaixo a definição
formal de Prospect Theory:
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Definição 2 (Prospect Theory) Considere as distorções w+ nos ganhos e
w− nas perdas. Seja V : R→ R, V (0) = 0. Então temos que:

P [V (x)] =
k∑

j=1
[w+(p1 + p2 + ... + pj)− w+(p1 + ... + pj−1)]V (xj)+

+
n∑

j=k+1
[w−(pj + ... + pn)− w−(pj−1 + ... + pn)]V (xj).

Obs: A utilidade esperada é um caso particular onde w é linear.
Para que você possa estudar, se quiser: w+ e w− são derivados da formali-

dade de “Rank-Dependent Utility”, e os sinais são referentes ao sentido no qual
ocorre a distorção de probabilidade referente às áreas das esperanças [E(x)].
Quando tratamos com o śımbolo positivo, distorcemos do maior prêmio para o
menor, enquanto no śımbolo negativo, distorcemos do menor para o maior.

Inclusive, a Rank-Dependent Utility consegue explicar um post que já fize-
mos em nosso Twitter, sobre o Paradoxo de Allais (vá um pouco para baixo para
que possa ver). A ideia é “rankear” as utilidades de acordo com os prêmios que
estão dispońıveis em cada loteria. Mas essa prova matemática podemos deixar
para outro dia.

Ficamos por aqui com o primeiro texto de uma série que virão de nossos
membros. Deixo aqui, como diretor acadêmico, minha garantia de que vocês
gostarão muito do que virá. Teremos textos mensais ensinando coisas diverti-
das para vocês, sempre tentando ter um alto ńıvel técnico.

Um forte abraço,
Rafael Rincon, diretor acadêmico do UFMG Finance.
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